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amana_clinic
25335216 - 25335215 - 25335214
Email: amanadentalclinic@gmail.com

35 K.D 100 K.D
توريد اللثة

للفك الواحد

تقومي الأ�سنان ال�سريع
 ا�ست�ساري كندي )دفعة اأوىل(

35 K.D85 K.D
تبيي�ض منزيل

ابت�سامة هوليود
لل�سن الواحد

اجلابرية - ق1اأ - بناية 55 - بجانب تراخي�ض مرور حويل - الدور اخلام�ض

Hot Line 60332914 - 60334873

اال�شت�شارة 

وفتح امللف 

جمانًا

الغدير كلينك م�شتو�شف

25713016
25713017 

أمراض النساء والمساعدة على اإلنجاب

عالج حاالت تاأخير الحمل 

عالج حاالت االإجها�ض المتكرر

التلقيح ال�شناعي 

اأطفال االأنابيب 

الحقن المجهري

اختيار نوع الجنين بالحقن المجهري

خبرة في جميع عمليات
التجميل النسائية

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

> جتمي�������ل الأنف باجلراحة وب�������دون جراحة باحلقن.

> جتميل الأذن��ني واجلف��ون و�س����������د الوج����������ه والرق��ب��ة.

> تكبري اخلدود وال�سفتني وجتميل الفك )نفرتيتي(.

> حق����������ن ال���ب�وت���وك�������������ض وال�فل���رز وال���ده������������ون وامل��ي���زو.

> عالج اأن�س�������داد الأنف وال�س�������خري واجلي�������وب الأنفية.

ال�س�������وت. وبح�������ة  الأذن  واأمرا��������ض  ال�������دوارِ  >ح�������الت 
الرادي�������و.  مبوج�������ات  واللحمي�������ة  الل�������وز  >جراح�������ة 

 ال�سعب البحري

 5 - 8 م�ساء

22616122 / 99606081
@dr_abdulmohsin_jafar

بروفي�شور )م( دكتوراه )الزمالة( كندا- 1994

ضبط قائد صهريج قام بتصريف مخلفات 
صناعية خطرة بالقرب من إسطبالت كبد

محمد الجالهمة

في إطار احلمالت األمنية التي تقوم بها إدارة 
شرطة البيئة التابعة لقطاع األمن العام وبتعليمات 
من وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام اللواء عبدالفتاح العلي متكنت إدارة شرطة 
البيئةـ  قسم الرقابة والتفتيش البيئي بالتعاون 
مع الهيئة العامة للبيئة بقيادة مدير ادارة شرطة 
البيئة املقدم حسني العجمي ورئيس قسم الرقابة 
والتفتيش البيئي النقيب سعود العتيبي من ضبط 

قائد صهريج قام بتصريف مخلفات صناعية سائلة 
خطرة في الدائري السابع بالقرب من اسطبالت 
كبد بينما قام قائد صهريج آخر بتصريف مخلفات 
صناعية خطرة في املكان ذاته والذ بالفرار. واعترف 
قائد الصهريج الذي مت ضبطه بأن املخلفات التي 
كان يقوم بتصريفها هي مخلفات صناعية وتبني 
من خالل التحليل مبختبر الهيئة العامة للبيئة ان 
هناك ارتفاعا في اعداد مؤشرات التلوث البكتيري. 
وأحيل املتهم الى جهة االختصاص، وباشرت الهيئة 

العامة للبيئة إجراءاتها في هذا الشأن. البركة كما بدت بعد تفريغ حمولة الصهريجالصهريج الذي قام قائده بتصريف املياه منه


